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Setkání turistických
oblastí JčK
Setkání turistických oblastí Jihočeského kraje se uskutečnilo
19. listopadu 2020., konající se vždy souběžně s podzimním
GastroFestem, proběhlo v online prostředí vzhledem k
panující situaci a ke zrušení Gastrofestu.
Jako každoročně při tomto setkání každý produktový
manažer představil práci z dané turistické oblasti za
uplynulý rok a také představil stěžejní plány pro rok 2021.
Dalšími tématy bylo, jak koronavirová situace ovlivnila
cestovní ruch v Jihočeském kraji, jak pomohla ubytovatelům
kampaň "Léto v jižních Čechách" a jakým způsobem bude
podpořen cestovní ruch v Jihočeském kraji v roce 2021.
Důležitým tématem byla Koncepce rozvoje cestovního
ruchu v Jihočeském kraji 2021+.
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Valná hromada Destinačního
managementu Česká Kanada, z.s.
V úterý 1. prosince 2020 proběhlo jednání Valné hromady
Destinačního managementu Česká Kanada, z.s., které se
tradičně konalo v zasedací místnosti Městského úřadu
Jindřichův Hradec.
Na programu jednání byly tyto body:
1. Zahájení a schválení předloženého programu valné
hromady
2. Odvolání a volba členů Výboru spolku
3. Změna v oprávnění k dispozici s účtem spolku v bance
Waldviertel Sparkasse Bank AG
4. Zpráva o činnosti DMČK, z. s. v roce 2020
5. Dotace Jihočeského kraje – zpráva o realizaci
6. Návrh Akčního plánu pro rok 2021
7. Návrh Marketingového plánu 2021
8. Návrh rozpočtu na rok 2021
9. Různé
Aktuální složení Výboru
Ing. Jan Mlčák, MBA - předseda
Ing. Daniel Turnvald - místopředseda
Ing. Hynek Blažek
Mgr. Jiří Zimola
Ing. Kateřina Marková
Ing. Ivo Ježek
Mgr. Vladimír Novotný
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SCH Ů ZE JCCR
Schůze s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a s produktovými
manažery turistických oblastí Jihočeského kraje proběhlo vždy v online
prostředí a to 5. listopadu a 3. prosince.
Diskutovanými tématy byla vytvářená Koncepci rozvoje cestovního ruchu v
Jihočeském kraji 2021+ a její úprava dle požadavků, malé školení na
podpůrné programy COVID a jejich čerpání pro podnikatele, představení
nabídky firmy Smart Guide.
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PLÁNOVANÉ
AKTI VI TY

Webové stránky www.ckanada.cz
Během ledna a února proběhnou změny na webové stránce
www.ckanada.cz.
Tyto změny především plynou z potřeb Destinačního
managementu Česká Kanada, z.s. Jedná se především o
změnu patičky webové stránky, která by měla především
sloužit k poskytování informací partnerům a členům
destinační společnosti.
Další změny budou provedeny v obsahové části webu,
které povedou k efektivnímu vyhledávání a poskytnutí
potřebných informací uživatelům.
Značné změny proběhnou i v samotné administraci, které
povedou ke zjednodušení práce s webovým prohlížečem.

Oživení sociálních
sítí
Během následujících měsíců
budou oživeny facebookové
stránky dalšími příspěvky v
různých
formách
foto
hádanky, kvízy, videa a další
možné příspěvky.
Foto hádanky a kvízy budou
formou soutěže, kdy správná
odpověď získá odměnu ve
formě
propagačních
a
připomínkových materiálů.
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DESTINAČNÍ MANAGEMENT

ČESKÁ KANADA
www.ckanada.cz
www.facebook.com/ckanada
www.instagram.com/ckanada.cz
+420 702 022 114
info@ckanada.cz
travnickova@ckanada.cz

